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Zima 2017r.                                             

Czym jest dla nas zima?

Zima - jedno słowo, a tak wiele skojarzeń. 

 
Dla każdego może znaczyć coś  
innego, kojarzyć się może z różn
mi rzeczami, odczuciami, wsp
mnieniami itp. Dla  większości ludzi
to jedna z pór roku, biała ze świ
tami Bożego Narodzenia, śniegiem, 
bałwanem. Dla geografa  
to przesilenie zimowe, które ro
poczyna się 22 grudnia i trwa przez 
kolejne trzy miesiące.  
Początek wyznacza moment  zen
talnego  górowania  Słońca  nad  
horyzontem  na  zwrotniku  Kozi
rożca  [23°27'S].  Na  półkuli  
północnej jest to najdłuższa noc i 
najkrótszy dzień. Na półkuli poł
dniowej rozpoczyna się lato z na
dłuższym dniem.  Dla  biologa  to  
czas odpoczynku dla świata roślin 
oraz dla wielu gatunków zwierząt, 
które zapadają w długi sen, ale nie 
tylko... Niektóre zwierzęta takie jak 
kruki, bieliki czy rysie stają się ba
dziej aktywne i łatwiej je zaobse
wować. 
Ważne daty: 
1) 21 i 22 stycznia - Dzień Babci i 
Dziadka. Pomysł powstania święta 
w Polsce pojawił się w tygodniku
"Kobieta i Życie" w 1964 roku. Już
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                                      ,, Początkiem każdej nauki jest osobiste doświadczenie."

Czym jest dla nas zima? 

jedno słowo, a tak wiele skojarzeń.  

Humor z zeszytów

1) Wszystkie grzyby są 
jadalne, ale niektóre tylko 
jeden raz.
 
2) Bakterie, które rozmn
żają się
prowadzą tryb życia k
czowniczy.
 
3) Kość słoniowa wyrasta z 
nosa.
  
4) Szczur jest bardzo int
ligentny, bo nie lubi zjadać 
trutki.
 
5) Na wystawie kwiatów 
najbardziej podobała mi 
się pani, która nas opr
wadzała.
 
6) W budowie 
płazów wyróżniamy o
włok i płozy. 

 

� Jak zda

� Jak zdobyć prawdziwego 

przyjaciela?

� Dobre rady gimnazjal

stów z doświadczeniem

� Strefa śmiechu i zabawy
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Dzień Babci i 
Pomysł powstania święta 

w Polsce pojawił się w tygodniku 
"Kobieta i Życie" w 1964 roku. Już 

rok później święto to zaczął popu-
laryzować "Express Poznański". W 
roku 1966 również "Express Wie-
czorny" ogłosił dzień 21 stycznia 
"Dniem Babci". Wkrótce powstała 
również tradycja obchodzenia Dnia 
Dziadka. 
2) 14 lutego - Walentynki i począ-
tek ferii w naszym województwie.  
Pokazały się u nas w kraju na po-
czątku lat 90. XX wieku. Przyjęto 
również, że trafiły do nas z kultury 
francuskiej i krajów anglosaskich. 
3) 23 lutego - Tłusty Czwartek. W 
naszej tradycji Tłusty Czwartek to 
zawsze ostatni czwartek przed 
Wielkim Postem. Wielkanoc jest 
świętem ruchomym, Tłusty Czwar-
tek nie wypada co roku w ten sam 
dzień. 

Jula  
 

KAKTUS 
Początkiem każdej nauki jest osobiste doświadczenie." 

Hans Zeier  
 

Humor z zeszytów 

Wszystkie grzyby są 
jadalne, ale niektóre tylko 
jeden raz. 

2) Bakterie, które rozmna-
żają się przez kichanie, 
prowadzą tryb życia ko-
czowniczy. 

Kość słoniowa wyrasta z 
nosa. 

Szczur jest bardzo inte-
ligentny, bo nie lubi zjadać 
trutki. 

Na wystawie kwiatów 
najbardziej podobała mi 
się pani, która nas opro-
wadzała. 

W budowie niektórych 
płazów wyróżniamy od-
włok i płozy.  

Natasza 

W TEJ GAZETCE: 

 

Jak zdawać, żeby zdać. 

Jak zdobyć prawdziwego 

przyjaciela? 

Dobre rady gimnazjali-

stów z doświadczeniem. 

Strefa śmiechu i zabawy. 



Jak zdawać, żeby zdać 

Zdawanie egzaminów to prawdziwa sztuka. Nie wystarczy umieć - 

trzeba jeszcze to udowodnić. Jak tego dokonać? Czy są jakieś zasady, 

których przestrzeganie może być pomocne? 

I. Zacznij od uświadomienia sobie, ile masz czasu 
na wszystko, czyli cały egzamin np. z matematyki. 
A to znaczy na: 

* zrozumienie i przemyślenie treści zadań; 
* obmyślenie planu i kolejności rozwiązań - to 
ułatwia logiczne i sensowne ujęcie całości; 
* sporządzenie planu lub schematu, rysunku, 
szukanie związków tym, co jest dane a tym, cze-
go masz poszukać; 
* przeprowadzenie i zapisanie rozwiązań; 
* sprawdzenie i korektę. 
II. W czasie pisania skoncentruj się wyłącznie na 
zadanej pracy. 
Pamiętaj, że efekt egzaminu zależy w znacznym 
stopniu od Twojej dobrej koncentracji, skupienia 
na zadaniu i jego rozwiązaniu. 
III. Postaraj się pisać wyraźnie, starannie, przej-
rzyście. Zadbaj o odpowiednie rozmieszczenie 
tekstu, aby egzaminator mógł czytać go z łatwo-
ścią, a może i z przyjemnością. Czy wiesz, że jeśli 
robimy coś z przyjemnością, to mamy tendencję 
do lepszego, wyższego oceniania? A przecież na 
tym Ci zależy, prawda? 
IV. Nie śpiesz się z oddawaniem pracy pisemnej, 
bo to nie przysparza ani punktów, ani chwały. 
Warto przeczytać pracę przed jej oddaniem, po-
prawić coś czy uzupełnić, a może i zauważyć 
błąd, który da się jeszcze naprawić. 
 

Jak napisać dobre wypracowanie z języka pol-

skiego? 

 
* Najpierw zrób brudnopis! No, może nie z całe-
go wypracowania, lecz aby zanotować to, co Ci 
się kojarzy z tym tematem, jak to ująć, co chcesz 
uwzględnić, jakim poprzeć przykładem. 
* Teraz napisz plan. Możesz go napisać w brud-
nopisie. Plan spowoduje, że wypracowanie ma 
szansę być logiczne, w pełni wyczerpujące temat. 
* Teraz ułóż swoje myśli w logicznej kolejności i 
zapisz przejrzyście w punktach. 
* Przystąp do pisania ,,właściwego" wypraco-
wania. Pisz według planu. 

  
* Jeżeli masz wątpliwości co do pewnych fak-
tów, lepiej ich... nie podawaj. W ten sposób mo-
żesz uniknąć błędów. 
* Lepiej napisać pracę krótszą i dobrą niż roz-
wlekłą i złą. Jakość wypracowań 
nie zależy od liczby zapisanych stron. 
* Staraj się zachować ciągłość stylu, narracji - w 
tej samej osobie czy formie, w tym samym cza-
sie. 
* Ustal i sformułuj wnioski końcowe. Przedstaw 
także własne zdanie na ten temat. Brak tego 
punktu - a właściwie jego realizacji - jest naj-
częstszym niedostatkiem wypracowań. 
* Nie zapomnij o ortografii i interpunkcji. Dlate-
go po napisaniu całości warto przeczytać to, co 
napisałeś. Aby wyłapać błędy ortograficzne, 
przeczytaj swoje wypracowanie ,,od tyłu". Masz 
szansę zauważyć wtedy ,,obcy" wygląd niektó-
rych wyrazów. 

Jula 
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 Jak zdobyć prawdziwego przyjaciela? 

O prawdziwą przyjaźń trudniej niż o prawdziwą miłość. Może dlatego, 
że miłość zawsze jest uskrzydlona, szalona, niezwykła, a przyjaźń to 
żmudna, wieloletnia ciężka praca, przede wszystkim nad sobą samym. 

Problem w tym, że osoby, które czują się samot-
ne, najczęściej mają niezwykle wysokie wymaga-
nia wobec potencjalnego przyjaciela (ma być 
wierny, lojalny, miły, inteligentny). Tymczasem 
sytuację należy odwrócić: jaki ja mam być, żeby 
mieć przyjaciela? Kandydatom na naszych przy-
jaciół stawiamy wygórowane, nierealne żądania, 
sobie – żadnych. Dziwnym zbiegiem okoliczności 
uważamy, że zasługujemy na przyjaciela tylko 
dlatego, że tego chcemy. To błąd w myśleniu. Im 
bardziej nerwowo szukamy do obdarzenia naj-
wyższym zaufaniem, tym bardziej odstraszamy 
ludzi, bo wszyscy boją się, że nigdy nie spełnią 
naszych potrzeb.   Praw-
dziwy przyjaciel jest w zasięgu ręki każdego z 
nas. Tylko nam trudno go zauważyć, tak nie 
zwracamy uwagi na naszego nieciekawego są-
siada aż do momentu, kiedy nie zacznie z nim 
chodzić najładniejsza dziewczyna w szkole. Wte-
dy nagle robi się pociągający i atrakcyjny. Ale jest 
już za późno! Dlatego przyjaciela odkryj pierw-
szy, zanim ktoś Cię ubiegnie. I przestań go szukać 
na siłę, a wtedy on natychmiast sam Cię znajdzie. 
Tylko jedna uwaga: musisz przyjąć do wiadomo-
ści, że przyjaciel, to nie tylko najpopularniejszy 
kolega z Twojej klasy, dosłownie rozchwytywany 
towarzysko przez uczniów, ale przede wszystkim 
ktoś samotny, mało popularny, z pozoru kom-
pletnie nieciekawy (tacy w rzeczywistości są 
najciekawsi!).     
 Komu łatwo znaleźć przyjaciela? Lu-
dziom, którzy mają hobby, stale się czymś inte-
resują i poznają nowe osoby. Tym, którzy lubią 
ludzi, umieją im dużo wybaczyć. Nie są egoistami 
i chętnie pomagają innym bez żadnych widoków 
na profity osobiste. Tym, którzy nie boją się przy-
jaźnić z młodszymi od siebie lub dużo starszymi. 
Tym, którym się chce odpisywać na listy, nie 
zapominać o poznanych, np. na koloniach, zna-
jomych. Tym, którzy potrafią zauważyć przyjacie-
la we własnych rodzicach i rodzeństwie. Tym, 
którzy dobrze czują się we  
    

własnym towarzystwie.  
 W odróżnieniu od miłości, która jest 
zaborcza i wymaga bezwzględnej wyłączności, 
przyjaźń polega przede wszystkim na myśleniu: 
„co zrobić, żeby to właśnie mojemu przyjacielowi 
było lżej na świecie”? A więc egoizm wykluczony. 
Mało tego – oboje musicie się starać, żeby cały 
czas coś się działo. Największym wrogiem przy-
jaźni jest nuda. O ile miłość kocha wielogodzinne 
milczenie przy blasku księżyca, przyjaźń woli do 
bólu brzucha się pośmiać ze starych kawałów, 
ulepić monstrualnego bałwana, odmalować 
przedpokój u babci albo grać w wojnę na śmierć i 
życie. Wszystko jest dobre, tylko nie nuda! 
    Idealny przyjaciel 
ma prawie zawsze inne zdanie niż Ty. Nie obraża 
się o byle co, a nawet jeśli to od razu daje się 
przeprosić. Jest szczery, ale nie do bólu. Poza 
Tobą ma też innych przyjaciół i tak samo cieszy 
się, że Ty ich posiadasz. Wyłączność wykluczona. 
Umie usunąć się w cień np. gdy się szaleńczo 
zakochasz, ale pojawia się natychmiast, by po-
sklejać twoje złamane serce. Wpada do Ciebie o 
najdziwniejszych porach, jest nieprzewidywalny i 
zmienny jak kapryśna pogoda. Nawet na tortu-
rach nie piśnie słówkiem o Waszych prywatnych 
sekretach. Nie obgadujesz go nigdy i z nikim, i 
masz zawsze całkowitą pewność, że i on jest do 
końca lojalny. Stanowi pozytywną wartość i zaw-
sze odciąga Cię od złego (nie warto budować 
przyjaźni np. na wspólnym, sekretnym paleniu 
papierosów za szkołą). Przyjaźń musi mieć pozy-
tywne fundamenty. Na Twoje urodziny nie przy-
chodzi z obrzydliwie drogim prezentem, ale ra-
czej pomaga Ci upiec urodzinowe ciasteczka i 
posprzątać w pokoju po imprezie. Nawet nie 
widziany przez pół roku jest Ci tak samo bliski i 
lojalny. 

Natasza 
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Dobre rady gimnazjalistów z doświadczeniem

Jak czytać? 

 Po pierwsze istnieją przynajmniej dwa sposoby 
czytania: 

-czytanie bierne - znane wszystkim czytanie w 
szkole, kiedy nauczyciel każe coś przeczytać, a ty 
przebiegasz wzrokiem po tekście niewiele z ni
go rozumiejąc, a na pewno mało zapamiętując.

-czytanie aktywne - trudniejsze, bo wymagające 
skupienia, ale zdecydowanie bardziej efektywne 
i przyjemniejsze. Jest o wiele lepszym sposobem 
na czytanie niż sposób pierwszy. 

Więc jak czytać aktywnie? 

Zacznij od zastanowienia się, po co czytasz daną 
książkę. Najlepiej czytać dla własnej przyjemn
ści, ale jeśli tak nie jest, to aby lepiej czytać, w
pisz sobie pytania (np. wskazane przez naucz
ciela) i czytaj pod kątem szukania na nie odp
wiedzi. Notuj na bieżąco najważniejsze wydarz
nia, by nie mieć problemu z odtworzeniem fab
ły. 

 

Dobre rady gimnazjalistów z doświadczeniem

Po pierwsze istnieją przynajmniej dwa sposoby 
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go rozumiejąc, a na pewno mało zapamiętując. 

trudniejsze, bo wymagające 
skupienia, ale zdecydowanie bardziej efektywne 
i przyjemniejsze. Jest o wiele lepszym sposobem 

 

Zacznij od zastanowienia się, po co czytasz daną 
książkę. Najlepiej czytać dla własnej przyjemno-
ści, ale jeśli tak nie jest, to aby lepiej czytać, wy-
pisz sobie pytania (np. wskazane przez nauczy-

szukania na nie odpo-
wiedzi. Notuj na bieżąco najważniejsze wydarze-
nia, by nie mieć problemu z odtworzeniem fabu-

Szybkie czytanie 

Czytając nasze oczy nie poruszają się regularnie, 
tylko "skaczą" między wierszami, istota szybkiego 
czytania polega na tym, żeby oczy tych "skoków" 
wykonywały jak najmniej, by za jednym razem 
objąć wzorkiem jak największą ilość tekstu. Is
nieje wiele metod nauki szybkiego czytania, ale 
najlepsze jest po prostu własne ćwicz
nie(najlepiej pod kątem kogoś kto jest zorient
wany w technice szybkiego czytania).

Dobre rady: 

-przy czytaniu zaznaczaj wszystkie słowa i wyr
żenia, których nie rozumiesz, następnie używając 
słownika wytłumacz je sobie, na pewno pomoże 
to lepiej zrozumieć treść lektury;

-podczas czytania zawsze rób notatki 
odpowiedzi na zadane pytania, inaczej szybko się 
znudzisz i zdekoncentrujesz; 

-nie wracaj do przeczytanego tekstu, zwłaszcza w 
obrębie jednego wersu; 

-pamiętaj o właściwym oświetleniu 
naturalnym i rozproszonym(padającym z góry);

-przy czytaniu nie pochylaj nadmiernie głowy, 
gdyż powoduje to bóle karku;

-kładź książkę pochyło, niech opiera się częściowo 
o stół, a częściowo np. o parapet, podstawkę, 
inne książki. 
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Czytając nasze oczy nie poruszają się regularnie, 
tylko "skaczą" między wierszami, istota szybkiego 

, żeby oczy tych "skoków" 
wykonywały jak najmniej, by za jednym razem 
objąć wzorkiem jak największą ilość tekstu. Ist-

je wiele metod nauki szybkiego czytania, ale 
najlepsze jest po prostu własne ćwicze-
nie(najlepiej pod kątem kogoś kto jest zoriento-

technice szybkiego czytania). 

przy czytaniu zaznaczaj wszystkie słowa i wyra-
żenia, których nie rozumiesz, następnie używając 
słownika wytłumacz je sobie, na pewno pomoże 
to lepiej zrozumieć treść lektury; 

podczas czytania zawsze rób notatki i szukaj 
odpowiedzi na zadane pytania, inaczej szybko się 

 

nie wracaj do przeczytanego tekstu, zwłaszcza w 

pamiętaj o właściwym oświetleniu - najlepiej 
naturalnym i rozproszonym(padającym z góry); 

czytaniu nie pochylaj nadmiernie głowy, 
gdyż powoduje to bóle karku; 

kładź książkę pochyło, niech opiera się częściowo 
o stół, a częściowo np. o parapet, podstawkę, 

       Michał 



Świat gier 

Branża gier zdominowała świat i jest jednym z najbardziej dochodo-
wych sektorów rynku.  

Gry komputerowe stają się coraz bardziej popu-
larne i rozbudowane. Coraz częściej są inspiro-
wane filmami, komiksami i książkami. Domena 
gier komputerowych cały czas się rozwija, wy-
muszając tym postęp technologiczny, by urzą-
dzenia mogły sprostać coraz większym wymaga-
niom programistów. Działa to też w drugą stronę 
- wraz ze wzrostem poziomu technologii ukazują 
się nowe opcje rozbudowy gier i ulepszenia roz-
grywki. W efekcie wpadamy więc w rodzaj pętli - 
lepszy sprzęt -> bardziej rozbudowane i wymaga-
jące gry -> bardziej zaawansowany sprzęt. I tak 
bez końca. 
  
Rodzaje gier komputerowych 

 

Dziedzina gier dzieli się na wiele rodzajów, m.in.: 
zręcznościowe, przygodowe, fabularne, symula-
cyjne, sportowe, strategiczne, logiczne, eduka-
cyjne. 
Każdy z tych rodzajów dzieli się na gatunki wy-
specjalizowane (strzelanki, tower defense, plat-
formowe itp. ). Osobiście najbardziej lubię gry 
strategiczne, zręcznościowe i fabularne. 
 
 

e-sport 

 

Jedną z ciekawszych rzeczy związanych z grami 
jest tak zwany e-sport. Są to turnieje  i zawody, 
w których mierzą się najlepsi gracze. W obec-
nych czasach skala e-sporu jest tak duża, że gra-
cze, którzy uczestniczą w tego typu zmaganiach 
mogą się z tego spokojnie utrzymywać, tak jak 
zwykili sportowcy. Najczęściej pojawiające się na 
turniejach gry to m.in.: LOL (league of legends) i 
CS:GO (counter strike: global offensive). Naj-
większe turnieje cs:go w roku 2016 to m.in.::  
STARLADDER I-LEAGUE STARSERIES XIV FINALS, 

DREAMHACK LEIPZIG 2016, GLOBAL ESPORTS 

CUP SEASON 1, INTEL EXTREME MASTERS SE-

ASON X WORLD CHAMPIONSHIP oraz MLG MA-

JOR CHAMPIONSHIP: COLUMBUS. Natomiast 
jeśli chodzi o grę LOL bardzo popularna jest liga 

LCS, co roku organizowane są też Mistrzostwa 
Świata w League of Legends. 

Michał 

„Roland – ostatni rewolwerowiec” 
-powieść fantastyczna  

  „Roland” Stephena Kinga to ekscytująca powieść 

wiodąca przez bezkresny świat ostatniego rewol-

werowca. Przez świat, który „poszedł na przód”. 

   King zainspirowany poematem Roberta Brownin-

ga o tytule: „Sir Roland pod Mroczną Wieżą sta-

nął”, stworzył w swoim ośmiotomowym cyklu 

wszechświaty pełne dziwów, niesamowitych stwo-

rzeń i pięknych widoków. 

   Nasz tytułowy bohater to człowiek, który od lat 

podąża do Mrocznej Wieży. Sam nie wie, czym ona 

jest do końca. 

   Roland w pierwszej części cyklu zmaga się z nie-

przyjaznymi warunkami pustyni, przez którą 

podróżuje od miesięcy, ścigając Człowieka w Czer-

ni. Podziwiam go za jego siłę i odwagę, oraz za 

szybkość z jaką wyciąga dwa rewolwery z drewna 

sandałowego przy swoim pasie. 

   Powieść ta jest pełna zaskakujących zwrotów 

akcji, nowych światów i niezwykle barwnych opi-

sów oraz fantazji. Zafascynował mnie klimat utwo-

ru i jego westernowa atmosfera. 

Serdecznie polecam miłośnikom fantazji i dobrej 

akcji. 

Aleksandra 
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Rodzaje herbat  

Herbata już od bardzo wielu lat gości w naszych domach. Sprawdza się 
jako dodatek do posiłków i deserów . Niewielu z nas jednak wie, że 
herbata może mieć zbawienny wpływ na nasze zdrowie. Aby jednak 
cieszyć się jej dobroczynnymi właściwościami, musimy trochę o niej 
wiedzieć. 

Herbata czarna - wśród wielu głosów dotyczą-
cych walorów innych gatunków herbat, ta jest 
najczęściej wybierana, bo stanowi aż 80% wybo-
rów konsumentów na świecie – wciąż bywa nie-
doceniana. Właściwości czarnej herbaty wielu z 
nas poznało już w dzieciństwie, kiedy to na prze-
ziębienie babcie serwowały nam ją z miodem i 
cytryną, a na bóle brzucha mocną i niesłodzoną. 
Czarna herbata istotnie działa rozgrzewająco i 
bakteriobójczo, a regularnie pita poprawia kon-
centrację i sprawność myślenia, wpływa również 
korzystnie na układ krwionośny. 
Herbata zielona - Znana z ogromnej zawartości 
antyoksydantów oraz swoich właściwości anty-
bakteryjnych jest ceniona przede wszystkim w 
Chinach i Japonii. Znawcy podkreślają jej leczni-
czy wpływ na zaburzenia trawienne, bóle głowy, 
a także problemy ze wzrokiem czy zatrucia alko-
holowe. Zawarty w niej fluor wzmacnia kości i 
zapobiega próchnicy zębów. 
Herbata czerwona -  lekarze podkreślają jej ko-
rzystny wpływ na wątrobę, obniżanie poziomu 
cholesterolu, wzmacnianie odporności. Wspania-
le oczyszcza organizm z toksyn. Zawiera wiele 
korzystnych dla zdrowia składników. 
 Herbata biała - Już kilka lat temu została 
okrzyknięta eliksirem młodości. Spośród wszyst-
kich herbat ma również najsilniejsze działanie 
antyoksydacyjne i antymutagenne, polecana jest 
więc przede wszystkim osobom, w których ro-
dzinach występowały nowotwory. Biała herbata 
stanowi również bogate źródło witaminy C oraz 
kofeiny, warto więc, by spożywały ją osoby, któ-
re intensywnie pracują umysłowo, zwłaszcza w 
czasie upałów. Napar z tej drogocennej odmiany 
jest wspaniałą alternatywą dla kawy – jest bo-
wiem dużo zdrowszy, a pobudza podobnie moc-
no, redukując również napięcie i stres. 
 
 

Warto również zwrócić uwagę na herbaty zioło-
we, które mogą być wspaniałą alternatywą dla 
tradycyjnych ziół aptecznych. Jeżeli wybierzemy 
mieszankę dobrej jakości, możemy liczyć na po-
dobne efekty, zachowując przy tym doskonały 
smak. Wprowadzenie do codziennej diety odpo-
wiedniego rodzaju herbaty może być pierwszym 
krokiem do zwalczenia naszych dolegliwości. Pij-
my więc herbatę na zdrowie! 

Daria 

Herbata jest dobra na wszystko 

 

Herbata ulung - wspiera układ nerwowy i zapo-
biega nowotworom, jest idealna dla skóry, chroni 
przed parkinsonem i chorobą Alzheimera, jest 
polecana osobom z kamieniami na nerkach. 
Herbata yerba - mate pomaga udrożnić drogi 
oddechowe, obniża poziom złego cholesterolu, 
obniża poziom lipidów, obniża ciśnienie krwi. 
Herbata rooibos - zmniejsza ryzyko chorób ukła-
du krążenia oraz nowotworów, reguluje poziom 
cukru we krwi, wspiera spalanie tłuszczu, obniża 
całkowity poziom cholesterolu.   

Natasza 
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Od internetu można się uzależnić.  

Uzależnienie od internetu jest ostatnio bardzo 
modnym tematem. W gorących dyskusjach scep-
tyków i entuzjastów padają różne argumenty. 
Każdy próbuje udowodnić, że ma racje. Psycho-
logowie, którzy widzą w nadużywaniu internetu 
zagrożenie, uważają, że działa tak samo jak alko-
holizm czy narkomania. U podstaw takiego nało-
gu leży zawsze potrzeba zaspokojenia swojej 
przyjemności, chęć oderwania się od rzeczywi-
stości. Za to ci, którzy nie widzą w uzależnieniu 
od internetu zagrożenia, uważają, że mimo 
wszystko nie zabija (tak jak narkotyki czy alko-
hol), a wręcz przeciwnie, poprawia samopoczu-
cie i pozwala rozładować negatywne emocje. 
 

Co to jest infoholizm? 

Infoholizm to nałóg ciągłego gromadzenia i prze-
twarzania informacji z różnych dziedzin wiedzy. 
Gdzie leży przyczyna tego zjawiska? Może tkwić 
w przesadnym korzystaniu z nowoczesnych 
technik komunikowania się. Gdy obok tradycyj-
nych metod szukania informacji i porozumiewa-
nia się, pojawiły się techniki mające za zadanie 
pomóc na coraz szybsze szukanie informacji i 
rozległy dostęp do wszelakiej wiedzy. A internet 
spełnia potrzeby. Infoholizmu nie trzeba zawsze 
wiązać z rozwojem internetu. Infoholikiem na-
zywamy osobę, która jest ogarnięta niepo-
wstrzymaną żądzą nabywania nowych wiadomo-
ści. Był nim podobno genialny literat, pasjonista 
geologii, medycyny, anatomii i botaniki Johann 
Wolfgang Goethe. 
 
Początki uzależnienia  

Pierwszym objawem postępowania uzależnienia 
jest codzienna, niepohamowana potrzeba połą-
czenia z Globalną Pajęczyną. Jeżeli każdego dnia 
spędzasz po dwie, trzy godziny w sieci, kilkakrot-
nie sprawdzasz konta społecznościowe lub ja-
dasz posiłki przy komputerze- musisz uważać, bo 
sprawa nie wygląda dobrze. Stopniowo czas 
spędzony przed komputerem będzie wzrastał. 
Na tym etapie niektórzy zaczynają obserwować 
ekran nawet jak będzie  
 

wyłączony. Wtedy też pojawia się nieświadome 
uderzanie palcami o blat stołu, jakby był klawia-
turą. Jeżeli takie objawy są u Ciebie to znak, że 
już się uzależniłeś! 
 
O uzależnieniu- z humorem 

Gdy zauważysz te objawy u siebie, powinno Ci to 
dać wiele do myślenia. 
*Zaczynasz przewracać głowę wtedy, gdy się 
uśmiechasz. :-) 
*Nazywasz swoje zwierzęta: Polbox, Tpsa, 
Netscape, Navigator, Microsoft.  
*Chcąc poprawić błędnie napisany w zeszycie 
wyraz, w pierwszym odruchu szukasz ikonki 
„wstecz”. 
*Nigdy nie masz problemu z sygnałem zajętej 
linii telefonicznej, z tego powodu, że po prostu 
nigdy się nie rozłączasz. 
 
Zagrożenia płynące z nadmiernego korzystania 

z sieci: 

fizyczne: 

* skrzywienie kręgosłupa, 
* pogorszenie wzroku, 
* niedotlenienie, 
* ból palców, 
psychiczne: 

* osłabienie reakcji na bodźce zewnętrzne, 
* brak krytycyzmu wobec siebie, 
* przechodzenie od stanu euforii do przygnębie-
nia, 
* gorsza komunikacja z otaczającymi go ludźmi. 
 
Jeżeli zauważysz objawy uzależnienia u siebie, 
powiadom rodziców i udajcie się razem do po-
radni psychologicznej. Nie wolno tego lekcewa-
żyć, ponieważ jest to uzależnienie jak każde inne. 
Tak samo niebezpieczne i szkodliwe. Pamiętaj, 
wszystko jest dla ludzi, ale w granicach rozsądku.  

Monika 
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Trudny labirynt 

Pomóż kaktusowi znaleźć czapkę :)

 

 

Trudny labirynt  

Pomóż kaktusowi znaleźć czapkę :) 
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Łączenie kropek  
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Strefa śmiechu i 

Dowcipy  

SZKOŁA JEST JAK FILM I TELEWIZJA!
Geografia - Discovery Channel 
WF - Szkoła przetrwania 
Religia - Dotyk anioła 
Chemia - Szklana pułapka 
Fizyka - E=mc2 
Historia - Sensacje XX-wieku 
J. Polski - Magia liter 
Muzyka - Jaka to melodia? 
Lekcja wychowawcza - Na każdy temat
Poprawka - Stawka większa niż życie
Nowy w klasie - Kosmita E.T 
Ostatnia ławka - Róbta co chceta
Pan konserwator - McGyver 
Wyrwanie do odpowiedzi - Losowanie Lotto
Wywiadówka - Z archiwum X 
Wakacje z rodzicami - Familiada 
Woźny - Strażnik Teksasu 
Korytarz szkolny - Ulica Sezamkowa
Powrót taty z wywiadówki - Wejście smoka
Szkoła - Świat według Kiepskich  
_____________________________

Ulubieniec miesiąca

PŁATKI ŚNIEGU - nie każdy przepada za śni
giem, ale trzeba przyznać, że płatki w kształcie 
sześcioramiennych gwiazdek, są śliczne 

 

Zespół redakcyjny: 

Zespół Szkół nr 1 w Szczecinie  

Redaktor naczelny: Julia Trojanowska, z

Dziennikarze: Monika Rychel,  Daria Banach

Opiekun: p. Bożena Makowska – Janusz

Strefa śmiechu i zabawy 

SZKOŁA JEST JAK FILM I TELEWIZJA! 

Na każdy temat 
Stawka większa niż życie 

Róbta co chceta 

Losowanie Lotto 

 

Ulica Sezamkowa 
Wejście smoka 

 
____________________ 

lubieniec miesiąca 

nie każdy przepada za śnie-
giem, ale trzeba przyznać, że płatki w kształcie 
sześcioramiennych gwiazdek, są śliczne ;) 

 
Jak śmieje się las? 
- Mech, mech, mech. 

*** 
Jak nazywa się twarz Matematyka?
- Oblicze. 

*** 
Co robi blondynka na ziemi w sklepie?
- Szuka niskich cen. 

 
_____________________________

Łamaniec językowy

aczelny: Julia Trojanowska, zastępca redaktora: Natasza Zalewska 

Daria Banach,  Michał Buczkowski, Aleksandra Zioło 

Janusz 
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Jak nazywa się twarz Matematyka? 

Co robi blondynka na ziemi w sklepie? 

____________________ 
Łamaniec językowy 

 


